
Српска музика 19. века - Даворин Јенко 

 

1. Д. Јенко - "Боже правде" - Химна Републике Србије 

Најважнија композиција за нашу земљу. Може се рећи да је ова композиција 

представник наше државе. Јер се кроз историју и културу једне државе, у 

музичком смислу највише истиче химна државе. Наравно дело је вокално 

интрументално, где су више изражени вокали а у позадини могу да се чују 

удрачки и дувачки инструменти. Печат наше државе. 

            Линк: https://www.youtube.com/watch?v=BWk5YCs8SNw 

 

2. Д. Јенко – „Укор“ 

Још једно вокално инструментално дело. У пратњи клавира чујемо тужну 

песму о самоћи и тами. Може се рећи да дело има неку „мрачну“ ауру, неку 

тежину која га заиста велики контраст од прошле песме.  

            Линк: https://www.youtube.com/watch?v=RxmMhO4E4hY 

 

 

3. Д. Јенко - "Naprej zastava slave" - бивша химна Републике Словеније 

Још једна химна, додуше бивша и даље даје атмосферу уважености. Дело је 

акапела, искључиво вокално. То је разликује од прошла два.  

 

Линк: https://www.youtube.com/watch?v=09MD99kHqYU 

 

 

4. Д. Јенко - "Косово" 

У ову композицију нас уводе трубе, долази до прелаза и на сцену ступају 

виолине, и после се опет убацују трубе. Ова композиција ме подсећа на неки 

рат, барем трубе дају такав осећај, виолине чине композицију много 
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интензивнијом. И онда долази занимљив преокрет, који нисам очекивала 

дело као да постаје лепршаво, убрзано али даље успева да држи ту неку 

интензивност. Тешко је описати јер се ово дело стално измењује. Било је 

веома занимљиво за слушати јер се темпо стално мењао. Дело је 

инструментално, али речи нису биле потребне да се ово дело покаже у пуном 

сјају.  

 

Линк: https://www.youtube.com/watch?v=ppdDhRu6nz8 

 

5. Д. Јенко - "Сабљо моја" 

Дело је воклано, у себи има само мушке гласове и у композицији причају о 

борби, за своју државу. Дело је радије кратко али је то довољно да пренесе 

емоције људи који гину за своју државу. 

 

Линк: https://www.youtube.com/watch?v=QXsNZXjlDz0 
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